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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 7    Dato: 13. oktober 2009 

Mødeleder: Kim Kolditz    Sted: Vandværksvej 4  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1 . Valg af ordstyrer 

Finn vælges som ordstyrer. 

2. Fastsættelse af næste møde. 

Næste møde torsdag 22. oktober kl. 19.00 

 

3. Godkendelse af sidste referat 

Godkendes uden bemærkninger. 

 

4. Åbningsdagen 

Solgte kontingenter for 43.500 kr. 65 medlemskaber. 

5. Økonomi 

• Lejekontrakter skiltemaler, målere 

Kim har lejekontrakt med som gennemgås. Claus forestår kontakt med lejer og afregner husleje. 

Kim sender vores kontrakt til Claus. 

• Status 

Ca. 100.000 kr. til gode. Mangler stadig diverse fra sidst. Kommune mangler godkendelse fra 

entreprenør før lokale tilskud kan udbetales. Der rykkes for penge fra Fortuna. Kim rykker for 

dette. Regning kompentencecenter er udsendt. Kim rykker. Godthåb regning er udsendt. Kim 

rykker. 

Claus har lavet aftale med bank om evt. overtræk på 30.000 kr. 

Alle bilag afleveres til Claus NU. 

• Fremtid og prioritering 

Indkøb af udstyr stoppes i 2009. De 3500 kr. fra Jan anvendes til udstyr. Der indkøbes en mindre 

sten, dæk og lille slæde.  Claus bestiller.  

Vi afventer generalforsamling for yderlige indkøb. Der arbejdes senere med forslag og 

prioritering til generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 



Side 2 af 3 

  

6. Entreprenørens færdiggørelse. 

• Glas i vindfang skiftes 

• Tagrende utæt ved vindfang  

• Ledning til el-radiator og beslag fjernes  

• Toilet males i dame omklædning 

• Vandvarmer utæt flere steder + isoleres 

• Justering gulvvarme 

• Armaturer udskiftes til den bestilte type, touch 

• Affald på bagside af bygning 

 

Der sendes liste til entreprenør med udbedring. Bjørn sender liste til Claus, der afleverer. 1 uges frist, 

deadline torsdag. Herefter kontaktes udlejer. Husleje tilbageholdes. 

Bjørn undersøger, hvorledes syn & skøn foregår, orienterer næste gang.  

 

7. Egen færdiggørelse. 

1. Bænke baderum / plader, er bestilt. 

2. Nøgler til toiletter, Kim forestår 

3. Stikkontakt og føntørrer, Kim og Jesper forestår 

4. Kroge til håndklæder, Kim forestår 

5. Sæbedispensere, senere 

6. Udeluftsventil, senere 

7. Niveaufri adgang, senere 

8. Udendørsbelysning, Jesper forestår 

9. Sensor på lys, Senere 

10. Flytning af sensor fyr, Jesper forestår 

11. Lys i reception, Jesper forestår 

12. Skilt ”styrkeløft”, Claus bestiller 

 

8. Dør / låsesystem. 

Backup: Claus køber system til 40$ og opsætter. 

 

9. Rengøring 

Frekvens og behov: Mette kommer 1 gang om ugen.  Der laves plan for vagterne med enkelte punkter 

som supplering til Mette.  

Kim har kontakt til Helle, som vil rengøre baderum og toiletter. 1 x ugentligt. Afregnes  pr. 1/2år. 

Claus laver plan og orienterer rengøringspersonale. Kim opsætter seddel til rengøringsoversigt. 
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Vask af håndklæder: Der indkøbes håndklæder. Kim indkøber 50 stk. i tre forskellige mørke farver. Helle 

spørges om fremtidig vask.  

Kim orienterer næste gang. 

10. Nøgler / adgang. 

Nøgleliste: Senere 

Driftsaftaler: Næste gang. 

11. Diverse. 

1. Forretningsorden 

2. Fremtidsvision / målsætning / prioritering 

3. Aktivitetsudvalg 

Punkter gennemgås til orientering. Disse drøftes overordnet og vil blive nærmere detaljeret senere, 

når flytningen er overstået. 

12. Evt. 

Rygning: Affaldsspand flyttes til halvtag. Der opsættes skilt med rygning forbudt. Kim flytter og opsætter 

skilt. 

1 x træning: Der besluttes enstemmigt at min. kontingent er 1 mdr. træning. 1 x træning kan ikke lade 

sig gøre. Der kan laves speciel gruppeaftale til træningssamlinger, min 5 personer gennem aftale med 

Claus.  

Ribbe: Jesper undersøger og orienterer næste gang. 

Kondicykel: Claus har kondicykel vi kan købe. Vi for den over til prøve og beslutter senere. 

Forslagspostkasse: Kim monterer i denne uge. Claus opsætter procedure. 

Markedsføring: Claus har talt med vendelboposten og der kommer lidt i denne uge. Hjørring City avis 

har fået tilsendt materiale. 

Tlf svarer: Kim forestår.  

Opslag: Bjørn laver opslag omkring farmerwalk, bænk baderum uge 44. 


